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Sammanfattning 

Det här examensarbetet är utfört hos företaget National Gummi AB som tillverkar 
gummiprodukter. Rapporten beskriver produktframtagningsprocessen i kombination med 
produktionsutveckling. Projektet gick ut på att undersöka möjligheterna för att effektivisera 
en paketeringsprocess som idag sker helt manuellt på företaget.  Syftet är att sänka 
hanteringskostnaderna för paketeringsprocessen genom att hitta ett effektivare 
packningsarbete och kunna minska det manuella arbetet vid packningen. 
 
Projektet innehåller nulägesanalys, funktionsanalys, kriterieuppställning, kriterieviktningar, 
FMEA, principskisser och produktutkast.  
 
För att uppnå målen med projektet användes metoder från böckerna Principkonstruktion, 
Premiärkonstruktion (Fredy Olsson) och produktionsutveckling (Monica Bellgrad & Kristina 
Säfsten) . Resultatet består av två olika lösningsförslag som uppfyller krav och önskemål men 
skiljer sig med olika egenskaper från varandra. Teorier och grunder bakom projektets 
framgång finns tillgängliga i rapporten. Slutligen diskuterars projektet och de två 
lösningsförslagen utvärderas. 
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Abstract 
 
This thesis is performed at the company National Gummi AB who is manufacturers of rubber 
products. This report describes the process of the product realization in combination with 
production development. The purpose with this thesis was to examine ways to streamline the 
packaging process, which currently takes place manually at the company. The aim is to 
reduce management costs for packaging by finding an efficient packaging solution and reduce 
the manual work at the packing.  
 
The project contains analysis of company present situation, functional analysis, list of criteria, 
weight of criteria, FMEA, principal sketches and a product compilation draft. 
 
 In order to achieve the objectives of the project methods were used from books as 
Principkonstruktion, Premiärkonstruktion (Fredy Olsson) and Produktionsutveckling (Monica 
Bell Grad & Kristina Säfsten). The result consists of two different solutions that meet the 
demands and requirements but differ with different properties from each other. Theories and 
reasons behind the success of the project are available in the report. Finally the project and the 
two proposed solutions were evaluated. 
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1 Bakgrund 
 
Produktion är ett omfattande begrepp. Det handlar om processer där varor eller tjänster skapas 
genom sammanställning av material, arbete och kapital. Produktionsutveckling är ett område 
som växer fort där det handlar om att effektivisera och förbättra befintliga processer. En 
metod för detta är Lean Production som handlar om att eliminera allt som inte är 
värdeadderande för verksamheten. (Bellgrad & Säfsten 2008) Till exempel är onödiga 
rörelsemoment för arbetande i produktion eller att inneha ett förstort lager två moment som 
inte är värdeadderande. Produkthantering har en tendens att bli överflödig och företag 
använder sig av metoden just-in-time för att undvika detta. Just-in-time eller den dragande 
principen (pull-principen), handlar om att inte producera några delar förrän ett behov finns, 
dvs. när producerade delar förbrukats. Detta kan liknas vid vad som händer när man tankar 
bilen. Bilen signalerar när bensinen börjar ta slut, först då åker man till bensinstationen och 
fyller på. Att fylla på mer bensin när tanken är i princip full är slöseri med resurser i likhet 
med att producera när inte produkten behövs. Just-in-time är en princip som med hjälp av 
olika tekniker och verktyg gör det möjligt att producera och leverera produkter i små 
kvantiteter med korta ledtider för att uppfylla kundernas specifika krav. (Bellgrad & Säfsten 
2008) Utvecklingen av produkthantering innebär att leverantörer ställer högre krav på sina 
underleverantörer. Med tillämpning av just-in-time går utvecklingen av paketering och 
leverans till att bli allt mer komprimerad. Det innebär att produkter paketeras i mindre lådor 
än tidigare. Underleverantörer som har en detaljproduktion i stora serier har svårt att ställa sig 
till den utvecklingen.  
 

 Företagspresentation 1.1
National Gummi AB är ett familjeföretag som grundades av Gunnard Rössel 1941 i 
Trönninge. Företaget tillverkar gummiprodukter till OEM och har sedan starten haft 
formpressning och slangtillverkning som är den största verksamheten. Nu har de expanderat 
verksamheten och legotillverkar idag många olika produkter till huvudsak byggbranschen och 
fordonsbranschen. 
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 Syfte och mål 1.2
 
Projektet syftar till att sänka hanteringskostnaderna för paketeringsprocessen genom att hitta 
ett effektivare packningsarbete och kunna minska det manuella arbetet vid packningen. 
National Gummi vill effektivisera denna process genom att undersöka vilka möjligheter det 
finns för en mer automatiserad lösning.  
 
Målet med projektet är att presentera ett koncept som är kostnadseffektivt. Slutgiltigt koncept 
levereras med processbeskrivning, en 3D-modell (CAD) och en lista på valda komponenter. 

 Problemdefinition 1.3
 
I dagsläget har National Gummi en produktion i hög takt. Operatörer som sköter 
stansningsmaskiner hinner inte längre med att paketera i samma takt på grund av de nya 
kraven där produkter ska paketeras i mindre lådor. Med mindre lådor och samma 
produktionsvolym så blir antalet lådor betydligt fler. Det behövs ytterligare personal som 
sköter pakteringen manuellt vid sidan om.   
Fokus på projektet är att förstå hela paketringsprocessen genom att lägga stor vikt vid en 
nulägesanalys för att få med hela processen i den slutgiltiga lösningen. National Gummi AB 
tillvärkar cirka hundra olika gummiprodukter som skiljer sig mot varandra. Det utger ett 
problem vid framtagningen av ett koncept då lösningen måste vara generell och kunna hantera 
många olika former på produkterna. 

 Avgränsningar 1.4
 
Projektet avser att endast leverera lösningar på konceptstadie. Vid eventuell lösning som 
innehåller robot kommer programmering inte att tillämpas i arbetet förutom att beräknas som 
en inköpstjänst. 
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2 Metod 
För att uppfylla projektets syfte och mål används två huvudsakliga metodiker som har varit 
lyckade i tidigare projekt under studietiden. Metodikerna som presenteras är både 
konstruktionsmetodiker och QFD-metoden. De olika metoderna sammanfattas och 
pressenteras i nästa avsnitt. 

 Konstruktionsmetodik - Fredy Olsson 2.1
 
Det första metod har valts till projektet är en konstruktionsprocess från Freddy Olsson (1995) 
som innehåller princip och primärkonstruktion. 
 
Principkonstruktion 
Principkonstruktion omfattar den första delen av ett konstruktionsarbete där en produkt 
utvecklas. Med den här konstruktionsmodellen går processen från behov till grundläggande 
produktlösning. Det finns olika steg i processen:  
 

• Produktdefinition 
• Produktundersökning och kriterieuppställning 
• Framtagning av produktförslag  
• Utvärdering av produktförslag 
• Redovisning av valt produktförslag 

 
”Med Principkonstruktion avses det tidiga, inledande konstruktionsarbete (utvecklingsarbete) där 
man utgående ifrån en behovslösning eller produkt typ söker få fram en principiell produktlösning 
– principlösning eller lösningskoncept.” (Olsson 1995) 
 
Primärkonstruktion   
Primärkonstruktion är den andra delen i konstruktionsprocessen och kommer efter 
principkonstruktion. I den här delen tar man fram en detaljerad konstruktion. 
Primärkonstruktion delas i olika steg: 
 

• Produktutkast 
• Komponentval 
• Detaljkonstruktion 
• Produktsammanställning  

 
”I konstruktionsetappen Primärkonstruktion skall följande arbetsinsats utföras: åstadkomma en 
primär, preliminärt användningsriktig produkt”. (Olsson 1995) 
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 Kundkrav - Quality Function Deployment 2.2
 
QFD är en metod som är effektivt vid produktframtagning. Det är en metod som gör att högre 
kvalitet uppnås när man utifrån användarens krav utformar funktionerna hos delssystem eller 
beståndsdelar. 
 
Systemet för QFD delas upp i fyra delar: Produktplanering, Produktutformning, 
processutformning och slutligen produktionsutformning. 
 
Produktplanering 
Först identifieras kundens behov och önskemål. Sedan utifrån dessa kriterier bestämma 
egenskaperna för sin slutprodukt. Här börjar man tänka efter vilken kund är det som skall 
tillfredsställas, vilka resurser finns och vilka skall delta i projektet. 
 
Produktutformning 
Här är syftet att välja det konstruktionskoncept som passar bäst samt identifiera kritiska 
delar/komponenter hos produkten. Även se till eventuellt behov av utveckling. 
 
Processutformning 
Här vill man finna den tillverkningsprocess som bäst ger de olika komponenterna önskade 
egenskaper. 
 
Produktionsutformning 
Syftet med produktionsutformningen är att dokumentera tillverkningsprocesserna, utgöra 
eventuell indata för statisk processtyrning, skapa underlag för arbetsinstruktioner samt se om 
det finns behov för eventuell operatörsutbildning. 
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 Marknadsundersökning – Benchmarking 2.3
 
Benchmarking är en metod som beskriver ut på att jämföra utvalda delar av sin egen 
organisation mot andra organisationer för att hitta möjliga förbättringar i den egna 
verksamheten. 
 
Benchmarking besvarar dessa frågor1 
 

• Var är vi idag – eller hur bra är vi jämfört med andra 
enheter/konkurrenter/organisationer, beroende på vilken typ av benchmarking som är 
aktuell. 

• Vart vill vi komma – benchmarking hjälper oss sätta relevanta mål för verksamheten 
och 

• Hur skall vi komma dit – genom att studera och lära oss av andra verksamheter hittar 
vi en modell som passar vår verksamhet 

 
 

 Idégenerering - Brainstorming  2.4
 
Brainstorming är en metod för att hitta nya idéer och problem. Vid brainstorming använder 
man sin kreativitet och tar fram en hög kvantitet av idéer som kritiseras i slutändan. 
Brainstorming består av tre faser2 idégenerering, idéförädling, prioritering och val. 

 
 

 Investeringskostnader – Investeringskalkyl 2.5
 
Investeringskalkyl är en metod där man sammanställer kostnader för flera komponenter i en 
tabell och räknar ut den totala kostnaden. Investeringar görs för att på olika sätt förbättra 
företagets möjligheter till överlevnad, expansion och förbättrad resultatutveckling.3 
 
  

                                                 
1 Benchmarking - CANEA 
2 Brainstorming - Föreningsresursen 
3 Investeringskalkyl - expowera 
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 Metodologi i detta examensarbete 2.6
 
Freddy Olssons metoder är de metoder som är relevant för det här examensarbetet då den 
innehåller starka moment redan i en tidig fas som utgör en bra grund för ett bra resultat. 
Konstruktionsmetodik från Freddy Olsson (1995) är den del som utgör den största delen av 
projektet. 
 
Metodologin i detta examensarbete delas upp i sju steg. 
 
I den första delen påbörjas principkonstruktionen med första steget produktdefinition. 
Därefter görs en förstudie med nulägesanalys och marknadsundersökning som steg två. 
Arbetet går sedan till det tredje steget som är kriterieuppställning från principkonstruktion. I 
det fjärde steget används metoden brainstorming och idéskisser tas fram för att hitta 
produktförslag. I femte steget utvecklas de valda produktförslagen till detaljerade koncept. 
Koncepten utvärderas och till slut väljs det lämpligaste konceptet med hjälp av 
kriterieviktning och urvalsmatriser. Steg sex omfattar primärkonstruktion med produktutkast, 
komponentval, detaljkonstruktion och produktsammanställning. I det sista steget utförs en 
beräkning av investeringskostnader för det slutgiltiga konceptet. 

 
Figur 1: Metodologi i detta examensarbete. 
 
 
 

 Förberedelse och insamling av data 2.7
 
Innan arbetet började besökte författarna företaget för att se hur deras verksamhet ser ut. 
Arbetet tilldelades på plats så att problemet lätt kunde definieras.  
En projektbeskrivning utfördes med innehållande gantt-schema som ska hjälpa författarna att 
utföra aktiviteter inom rätta tidsperioder. En förstudie gjordes med hjälp av benchmarking för 
att utforska marknaden på befintliga koncept och hitta inspiration. 
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3 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet beskrivs de teorier som ligger till grund för projektet. Teorierna grundar sig 
på artiklar och relevant kurslitteratur. 

 Produktionsutveckling 3.1
 
Produktionsutveckling handlar om att skapa effektiva produktionsprocesser och utveckla 
produktionsförmågan. Ser man till dagens konkurrenssituation är det viktigt att förstå hur nya 
produktionssystem ska utformas och driftsättas för att vara konkurrenskraftig. Det innebär att 
man måste förbättra både de befintliga produktionssystemen som redan är i drift, samt vara 
insatt i produktionsutvecklingens teori och grunder när man ska utforma och driftsätta nya 
system. 
Produktionssystem sågs först vid den industriella revolutionen på 1700- och 1800-talet där 
användningen av verktygsmaskiner och fabrikssystem började. Utvecklingen av produktion 
har fram tills idag haft en stor tillväxt. Inte minst vid den andra revolutionen på 1800- och 
1900-talet där massproduktion och monteringslinor blev stort. På senare har även västvärlden 
fått upp ögonen för japanernas effektiva metod Lean produktion. (Bellgrad & Säfsten 2008) 
 

 Lean Production 3.2
 
Lean production är ett ledningsverktyg som grundades år 1911 när Fredrick Winslow Taylor 
presenterade sin artikel “Principles of Scientific Managemnet”.4 Henry Ford som har 
tillverkat bilar har kopierat Taylors idé i sin nybyggda bilfabrik i Detroit år 
1912 som hade utvecklad Fordismen, vilket gjorde Ford blev sinnesbilden för rationell 
tillverkning. Under 1930 fanns det andra biltillverkare Japanska Toyota som hade problem att 
överleva eller hinna ikapp den västerländska konkurrensen. (Bellgrad & Säfsten 2008). 
Japansk man som hette Kiichiro. Toyoda reste till USA för att studera hur Ford tillverkade 
sina bilar där han fick några idéer. Därefter återvände han hem och påbörjade Toyotas 
utveckling 1950 av sitt nya produktionssystem.  Produktionssystemet byggdes runt fjorton 
principer som visade sig få 
ett stort genomslag efter 1973. Lean production är en metod som handlar om att eliminera allt 
som inte är värdeadderande för verksamheten. Några exempel på slöseri: 
 

• Överproduktion 
• Stora lager 
• Onödiga transporter 
• Onödiga rörelsemoment för arbetande i produktion 
• Outnyttjad kreativitet hos anställda 

 
 
  
                                                 

4 The principles of scientific management, (Frederick Winslow 1911) 
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 QFD 3.3
 
Quality function deployment är det engelska ordet för kundcentrerad kvalitetsutveckling. Den 
här metoden handlar om att omvandla användarkrav till design med kvalitetstänk. Metodens 
största fokus är att utforma funktionerna hos delsystem för att uppnå en högre kvalitet. 
År 1966 utvecklades den här metoden av Dr Yoji Akao i Japan. Den användes för att hjälpa 
ansvariga att fokusera på egenskaperna hos en ny eller existerande produkt genom att 
omvandla krav till mer tekniska egenskaper. Metoden kan delas i fyra grundläggande steg 
som används under utvecklingsprocessen.5 Första steget är produktdesign där man samlar in 
information om kundernas krav. Därefter när detta är klart gör man om kraven till kvalitativa 
egenskaper. I det andra steget identifierar kritiska komponenter och enheter där fastställer 
kritiska funktionerna som är indelat i olika delar.  
Under steg tre i processdesign bestämmer kraven för produktionsutrustning och även 
fastställer de kritiska processer och komponentprocesserna. I sista steget process- och 
kvalitetskontroll identifierar man kritiska delar för att sedan bestämma en metod för hantering 
av process och parametrar. QFD kan användas genom att använda verktyget House of 
Quality. Det här verktyget för första gången har man används 1972 i tillsammans med 
utveckling av en oljetank för Mitsubishi.6 
 

 Automatisering  3.4
 
Automatisering kallas även automation och innebär att man använder sig av tekniker och 
maskiner som kan utföra olika arbeten. Ordet automation kommer från Greklands 
“automatos” och betyder på egen hand. Skillnaden mellan automation och automatisering är 
att vid automatisering utför maskiner arbete med både hjälp av människan som styr maskinen, 
medans automation har någon form av styrsystem där ingen människa behövs vid arbete 
Automation är ett stort område med tydlig koppling till IT och elektronik som till ekonomi 
samt människan och miljö. Tre typer av områden som automation finns inom är: 
 

• Tillverkning 
• Måleri 
• Montering 

 
Det vanligaste område där man använder automation inom industri är tillverkning och måleri. 
Automation kan delas i olika automationsnivåer och kan skilja sig. De vanligaste är: 

• Manuellt 
• Semi-automatiskt 
• Helt automatiskt 

  

                                                 
5 Customer-focused development with QFD. (Kenneth Crow 2002-2014)  
6 The House of Quality, (Hauser, John R. & Don Clausing 1988), 
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 Industriroboten  3.5
Industrirobot används inom industri och tillverkas av bl.a. av ABB, FANUC, IGM, KUKA, 
Kawasaki Heavy Industriers.  
 
En robot kan arbeta på olika sätt och programmeras ut efter arbetets behov. Roboten behöver 
ett verktyg för att kunna greppa tag och flytta produkter. Det finns olika verktyg för 
industrirobotar och de vanligaste är: 
 

• Parallerllgripdon 
• Nålgripdon 
• Sugkoppar 
• Elektronmagneter 

 
När det gäller programmering anger man robots rörelse till olika punkter i ett tredimensionellt 
koordinatsystem. Roboten arbetar med kordinataxlarna X, Y, Z som utgör sex grundläggande 
rörelser. När man programmerar en industrirobot finns det två betydelsefulla metoder som 
används:  
 

• Onlineprogramering där man kör robot i olika positioner och därefter spara dessa 
uppgifter.  

 
• Offlineprogrammering är mer avancerat där man använder sig av ett externt program i 

en vanlig dator.  
 
De vanligaste robotar där det växer mer och mer är med enkla arm som är lätta, flexibla och 
enkla att programmera.7 
Den dominerande typen av ABB:s robotar är en ”arm”, monterad på en fot, med en vridskiva 
eller ”hand”, där man kan fästa och använda olika verktyg. Från robotens fot upp till handen 
finns 4-6 axlar som gör det möjligt för roboten att röra sitt verktyg inom armens räckvidd. 
Axlarna har avancerade växellådor och vrids med eldrivna servomotorer som kan styras med 
mycket hög precision. Roboten anpassas för användningen, exempelvis för att hålla gripdon, 
svetspistol, sugkoppar för lyft eller skärverktyg. 
Roboten kan placeras på golvet, på väggen, hängande i taket eller på åkbana som för den fram 
och tillbaka mellan olika arbetsplatser. Den kan också monteras lite lutande på golvet vilket 
ger större räckvidd i en av robotens riktningar.8 
 
En annorlunda robotmodell är flexpicker med en rund central kropp och fyra ben som ser ut 
som en spindel. Största fördelen med den här roboten är snabb plockning av små lätta 
produkter. Alla robotar har en styrsystem som ger bra förmågan att klara snabb acceleration 

                                                 
7 Robotfabrik vaxer med enkel arm (Nyteknik.se) 
8 Industrirobotar – ABB AB 
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och inbromsning i rörelse och även arbeta exakt. Robotarna kan kompletteras med 
tilläggsfunktioner och de vanligaste är: 
 

• Force Control - Ger till robot “hand” en förmåga till tryckkänsla som känner av om det 
tar emot och anpassa sin kraft till produkt. 

• True View - Består av en videokamera och bildanalyssystem som känner av produkter 
som ligger på transportband.  

• PickMaster - Kallas en “öga” som identifierar osorterade komponenter och deras 
placering innan de kommer till roboten som sedan ger styrkommando till roboten   

 Gummimaterial 3.6
 
Materialet gummi består av en grupp polymera organiska ämnen med elastiska egenskaper 
som ingår i gruppen elaster som är ett material av polymerer och har egenskapen att töjas 
minst 2, oftast 5-10 gånger sin ursprungliga längd utan att materialet brister. (Karlebo 2010 s. 
441) De ursprungliga dimensionerna återgår efter en töjning. 
 
Användningsområdet av gummi är idag stort. Redan under 2005 producerades närmare 21 
miljoner ton gummi.9 Gummi tillverkas av mjölksaften, Latex från gummiträd. Vid utvinning 
skär man skåror i trädet och låter gummivätskan rinna ut. Gummit som utvinns används 
industriellt vid tillverkning av olika material.  
 
Vid bearbetning av gummi blandar man först gummi, fyllmedel, mjukningsmedel och 
ålderingsskydd för att få ett gummimaterial som är anpassat efter krav. Sedan formas gummit. 
De tre viktigaste metoderna är formpressning, strängsprutning och kalandrering. (Karlebo 
2010 s. 441) Efteråt utförman vulkanisering och gör materialet mer formstabilt och elastiskt 
med hög draghållfastighet. Vid vulkanisering värmer man gummit tillsammans med svavel.  

 Ergonomi  3.7
 
Definitionen på ordet ergonomi är vetenskapen som en optimering av samspelet mellan 
människan och miljön enligt principen att anpassa arbetet till människan”. Det innebär alltså 
att vid utformning av ett arbetssätt tar man hänsyn till varje individs naturliga 
förutsättningar.10 
 
De naturliga förutsättningarna omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter. 
Målet med ergonomi är att undvika långsiktiga skador som kan förekomma vid fel 
arbetsposition som t.ex. en ryggskada. Det är viktigt att redan vid planeringen av en 
arbetesplats anpassa sig efter ergonomin.  

                                                 
9 Natur gummi en elastisk råvara (Råvarumarknaden, Redaktionen, 2012) 
10  Ergonomi – Ergonomi.se  
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4 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet som under projektets gång uppkommit foljt av de sju 
faser som beskrevs under kapitlet Metoder. Resultat redovisas i form av tabeller, figurer samt 
matriser.  

 Nulägsanalys 4.1
Nulägesanalys har utförts för att skapa en överblick av företagets nuläge. Informationen 
har samlats in genom företagsbesök och intervjuer. 

 

 Företagets produkter, beläggning och produktionsvolym 4.1.1

National Gummi AB tillverkar gummiprodukter inom affärsområdena industri, transport, 
fordonsindustri och infrastruktur. Produkter består av gummiblandningar med varierande 
egenskaper. De mest förekommande produkterna är: 
 

• Dammlucksprofiler  
• Extruderade Gummiprofiler  
• Formgjorda produkter  
• Rörisolering  
• Tätningslister  
• Skarvade gummiprofiler  
• Stansade produkter  
• Varmformade produkter  
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 Paketeringsprocessen 4.1.2

Här nedan beskrivs paketeringsprocessen som kan delas upp i tre delar. Input, paketering och 
output. 
 
Input 
Första delen omfattar hanteringen av produkterna som ska paketeras. Produkterna 
kommer ifrån företagets stansningsavdelning. Där paketeras produkterna i stora 
volymer innan de skickas vidare för ompaketering. Produkterna packas i kartonger 
med storleken 1200x800x800 mm. Dessa kartonger räknas som input till paketering. 
 
Paketering 
Den här processen omfattar omvandlingen av gummiprodukterna från input till 
output. I dagsläget är det personal som sköter ompaketeringen till små lådor 
manuellt. 
 
Output 
Sista delen omfattar hanteringen av de paketerade lådorna. Gummiprodukterna 
ligger paketerade i små lådor som sedan förflyttas till lagret innan det levereras. 
Paketeringen kan vara både finpaketerat eller utan ordning. Det finns åtta olika 
storlekar av lådor.  
 

 
   
Figur 2: Paketerat utan ordning.   Figur 3: Finpaketering. 
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 Lådor 4.1.3

På företaget finns det åtta olika lådor där olika produkter ska paketeras i. Nedan beskrivs 
lådornas dimensioner i en tabell. 
 
 

Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) 

Volvo 4x4 300 200 150 

Volvo 4x2 400 300 200 

Volvo 2x2 600 400 200 

Scania 6x2 380 200 200 

Scania 4x2 395 290 150 

Scania 4x4 300 195 150 
 
Tabell 1: Storlekar på lådor. 
 
 
Pallmönster 
De olika lådorna som gummiprodukterna paketeras i ställs upp på EU-Pallar. Varje storlek på 
lådorna skapar ett pallmönster. Figurerna nedan visar hur det ser ut. 
 

 
 
 
 
 
 
               

Figur 4: Pallmönster 4x4.  Figur 5: Pallmönster 4x2. 
 
 

                 
 

 

 

 

Figur 6: Pallmönster 6x2.  Figur 7: Pallmönster 2x2. 
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 Kapacitet och Bemanning 4.1.4

Här utförs en beskrivning av kapacitet och bemanning för att ger en bättre bild av företaget.  
 
Arbetstider 
Arbetstider för personalen på paketeringsavdelningen är: Måndag - Fredag kl 5:45 - 14:45 
Sammanlagt är 40 timmar per vecka.  
 
Antal anställda 
Antal anställda på företaget i paketeringsavdelningen är beroende av hur mycket ordrar det 
har kommit in till företaget. Vanligtvis är fem anställda som håller på med olika produkter till 
olika kunder.  
 
Personalkostnad  
Kostnad för att hyra personal från ett bemanningsföretag är cirka: 480 000kr/år per anställd.  
 

 Funktionsanalys 4.2
 
För att få fram en bra konceptlösning är det viktigt att göra en funktionsanalys för att får en 
överblick på vilka funktioner den slutgiltiga lösningen ska klara av. Nedan listas funktionerna 
i huvudfunktion, delfunktioner och önskvärda/stödfunktioner. 
 
Huvudfunktion 
• Paketera 
 
Delfunktioner 
• Hantera input 
• Finpaketering 
• Paketera utan ordning 
• Hantera flera olika produkter 
• Minska bemanning 
• Hantera färdigpackade lådor. 
• Stoppa vid behov 
 
Önskvärda/stödfunktioner 
• Helautomatisk 
• Hög hastighet 
• Smidigt underhåll 
• Enkel Hantering 
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 Kriterieuppställning 4.3
 
Krav 

1. Lösningen ska klara av att paketera gummidetaljer 
2. Kostnadseffektiv. 
3. Finpaketering. 
4. Lösningen ska ha en hög flexibilitet då produktvariationen är stor. 
5. Produkterna får inte paketeras fel. 
6. Paketeras till åtta olika storlekar av lådor. 
7. Klara av att paketera minst 80% av dagens produkthantering. 

 
Önskemål 

1. Tidseffektiv 
2. Automatiserad 
3. Tid: Halvtimme per låda (800x1200x800) 
4. Konstruktionen ska vara någorlunda kompakt. 
5. Robot 
6. Smidigt underhåll 
7. Enkel hantering av både input och output. 

 

 Kriterieviktning 4.4
 
En viktning av krav utfördes på ett sätt som Fredy Olsson beskriver i upplagan av 
principkonstruktion. K1 står för krav 1 och Ö1 står för önskemål 1. 
 

 
Tabell 2: Kriterieviktning. 
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 Förklaring av kriterieviktning 4.4.1

Poänggivning för de olika kraven ges på detta sätt: 
 
Om K2 är viktigare än K1 ges 2 poäng. 
Om K2 är lika viktig som K1 ges 1 poäng. 
Om K2 anses vara mindre viktigare än K1 ges 0 poäng. 
 
Poängen adderas ihop vågrätt och lodrätt för att får reda på vilka krav som är viktigast. 

 Produktförslag 4.5
 
Här presenteras de konceptlösningarna som tagits fram. Bilderna som visas är principskisser 
som utvecklats i catia v5 för att få en överblick. De olika kraven viktas mot varandra och 
lösningsförslagen utvärderas.  
 

 Lösningsförslag 1 4.5.1

 
Figur 7: Lösningsförslag 8. 
 

 Beskrivning 4.5.1.1
 
Det här lösningsförslaget bygger på att man har tre olika transportörer och en flexpicker robot. 
Gummiprodukter lägs först manuellt i en behållare där dem sen är transporteras med hjälp av 
ett z-format transportband upp till en bandtransportör. En flexpicker robot förflyttar olika 
gummidetaljer till lådor som är på ett rullband bredvid bandtransportören. De fyllda lådorna 
transporteras sedan vidare och ska med hjälp av personalen lastas från rullbandet till en EU-
pall och skickas till lager.  
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 Processbeskrivning 4.5.1.2
 

1. De färdiga gummiprodukterna från stansningen placeras först i en behållare. 
2. Med hjälp av ett reglage ställer man in hur snabbt gummiprodukterna ska matas till Z-

format transportör. 
3. Gummiprodukter flyttas vidare till en bandtransportör. 
4. En flexpicker robot som sitter fast i en cell känner av gummiprodukterna som ligger 

på bandet. 
5. Ett rullband som är precis brevid bandtransportören är lastat med tomma lådor. 
6. En sensor stannar de tomma lådorna inom flexpicker robotens räckvidd där dem 

paketeras till en viss bestämt mängd. 
7. När flexpicker roboten har fyllt en låda matas den vidare längs rullbandet. Samtidigt 

matas en ny tom låda fram till robotens räckvidd. 
8. Slutligen personalen från paketeringsavdelning placerar fyllda lådor från rullbandet på 

EU-pall.  
 

 Investeringar och åtgärder 4.5.1.3
 

• Flexpicker robot: Den här robotens uppgift är att paketera olika gummiprodukter till 
lådor.  

• Verktyg: Till flexpicker roboten ska det vara olika slags av verktyg som ska greppa 
tag i gummiprodukterna.  

• Z-format transportband: Transportörens uppgift är att mata upp gummiprodukter till 
ett annat transportband i mindre volymer. 

• Transportörband: Transportörens uppgift är att transportera gummidetaljer vidare till 
flexpicker robotens räckvidd.  

• Rullband: Här laddar man manuellt lådor och rullbandet fraktar dem till 
paketeringsrobotenen automatiskt.  

• Sensor: Sensor ska stoppa de tomma lådorna vid roboten och transporterar vidare dem 
när flexpicker har paketerat klart. 

• Säkerhetsutrustning: En robotcell skall finnas för flexpicker roboten. Cellens uppgift 
är att skydda personalen från roboten. En flexpicker robot är programmerad vad den 
ska utföra för arbete och tar inte hänsyn till om det står något i vägen.  

• Montering: Komponenterna ska monteras och installeras i lokalen.  
• Programmering: Programmering är nödvändigt för att roboten ska kunna hantera olika 

gummiprodukterna.  
• Utbildning: Utbildning ska utföras för personalen för att kunna använda utrustningen.  
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 För och nackdelar 4.5.1.4
 
Fördelar:   

• Högt tempo 
• Automatiserad 
• Smidigt underhåll 

 
Nackdelar: 

• Behövs stor yta 
• Gummiprodukter kan ha svårt att hamna i rätt position på bandstransportör. 
• Kan ej vrida gummiprodukter 

 

 Lösningsförslag 2 4.5.2

 

 
Figur 9: Lösningsförslag 2. 
 

 Beskrivning 4.5.2.1
 
Det här förslaget bygger på samma koncept som lösningsförslag 1. Där en flexpicker robot 
förflyttar gummiprodukterna från en bandtransportör till tomma lådor som finns på rullbandet 
brevid. Skillnaden från lösningsförslag 1 är att man tar bort z-transportören och låter istället 
personal direkt lasta upp detaljer på bandtransportör som går under roboten. 
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 Processbeskrivning 4.5.2.2
 

1. Personal lastar gummiprodukter på en bandtransportör. 
2. Gummiprodukter flyttas vidare till roboten. 
3. Flexpicker robot känner av gummiprodukterna som ligger på bandet. 
4. Ett rullband som är precis brevid bandtransportören är lastat med tomma lådor. 
5. En sensor stannar de tomma lådorna inom flexpicker robotens räckvidd där dem 

paketeras till en viss bestämt mängd. 
6. När flexpicker roboten har fyllt en låda matas den vidare längs rullbandet. Samtidigt 

matas en ny tom låda fram till robotens räckvidd. 
7. Slutligen personalen från paketeringsavdelning placerar fyllda lådor från rullbandet på 

EU-pall. 
 

 Investeringar och åtgärder 4.5.2.3
 

• Flexpicker robot: Den här robotens uppgift är att paketera olika gummiprodukter till 
lådor.  

• Verktyg: Till flexpicker roboten ska det vara olika slags av verktyg som ska greppa 
tag i gummiprodukterna.  

• Transportörband: Transportörens uppgift är att transportera gummidetaljer vidare till 
flexpicker robotens räckvidd.  

• Rullband: Här laddar man manuellt lådor och rullbandet fraktar dem till 
paketeringsrobotenen automatiskt.  

• Sensor: Sensor ska stoppa de tomma lådorna vid roboten och transporterar vidare dem 
när flexpicker har paketerat klart. 

• Säkerhetsutrustning: En robotcell skall finnas för flexpicker roboten. Cellens uppgift 
är att skydda personalen från roboten. En flexpicker robot är programmerad vad den 
ska utföra för arbete och tar inte hänsyn till om det står något i vägen.  

• Montering: Komponenterna ska monteras och installeras i lokalen.  
• Programmering: Programmering är nödvändigt för att roboten ska kunna hantera olika 

gummiprodukterna.  
• Utbildning: Utbildning ska utföras för personalen för att kunna använda utrustningen.  
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 För och nackdelar 4.5.2.4
 
Fördelar:   

• Högt tempo 
• Smidigt underhåll 
• Personal lägger gummiprodukter i rätt position på bandtransportör 

 
Nackdelar: 

• Behövs stor yta 
• Kan ej vrida gummiprodukter 

 Lösningsförslag 3 4.5.3

 
Figur 10: Lösningsförslag 3. 
 

 Beskrivning 4.5.3.1
 
Det här förslaget bygger på samma koncept som lösningsförslag 1. Där en flexpicker robot 
förflyttar gummiprodukterna från ett bandtransportör till lådor som går på ett annat 
transportband intill. Skillnaden från lösningsförslag 1 är att man tar bort z-transportören och 
har en vibrationsmatare som förflytter gummidetaljer fram till bandtransportör med hjälp av 
vibrationer. Vibrationsmatare har för uppgift att ta isär produkterna från varandra.   
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 Processbeskrivning 4.5.3.2
 

1. Personalen manuellt lastar gummiprodukter på en vibrationsmatare.  
2. Med hjälp av vibrationer förflyttas gummiprodukterna fram till en bandtransportör i 

mindre volymer. 
3. Ett transportband förflyttar gummiprodukterna fram till roboten. 
4. Flexpicker robot känner av gummiprodukterna som ligger på bandet. 
5. Ett rullband som är precis brevid bandtransportören är lastat med tomma lådor. 
6. En sensor stannar de tomma lådorna inom flexpicker robotens räckvidd där dem 

paketeras till en viss bestämt mängd. 
7. När flexpicker roboten har fyllt en låda matas den vidare längs rullbandet. Samtidigt 

matas en ny tom låda fram till robotens räckvidd. 
8. Slutligen personalen från paketeringsavdelning placerar fyllda lådor från rullbandet på 

EU-pall. 

 Investeringar och åtgärder 4.5.3.3
 

• Flexpicker robot: Den här robotens uppgift är att paketera olika gummiprodukter till 
lådor.  

• Verktyg: Till flexpicker roboten ska det vara olika slags av verktyg som ska greppa 
tag i gummiprodukterna.  

• Vibrationsmatare: Bandets uppgift är att mata fram gummiprodukter i mindre volymer 
till ett transportband. 

• Transportörband: Transportörens uppgift är att transportera gummidetaljer vidare till 
flexpicker robotens räckvidd.  

• Rullband: Här laddar man manuellt lådor och rullbandet fraktar dem till 
paketeringsrobotenen automatiskt.  

• Sensor: Sensor ska stoppa de tomma lådorna vid roboten och transporterar vidare dem 
när flexpicker har paketerat klart. 

• Säkerhetsutrustning: En robotcell skall finnas för flexpicker roboten. Cellens uppgift 
är att skydda personalen från roboten. En flexpicker robot är programmerad vad den 
ska utföra för arbete och tar inte hänsyn till om det står något i vägen.  

• Montering: Komponenterna ska monteras och installeras i lokalen.  
• Programmering: Programmering är nödvändigt för att roboten ska kunna hantera olika 

gummiprodukterna.  
• Utbildning: Utbildning ska utföras för personalen för att kunna använda utrustningen.  
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 För och nackdelar 4.5.3.4
 
Fördelar:   
• Högt tempo 
• Automatiserad 
• Smidigt underhåll 

 
Nackdelar: 
• Behövs stor yta 
• Kan ej vrida gummiprodukter 
• Vibrationsmatare avger ljud 

 Lösningsförslag 4 4.5.4

 
Figur 11: Lösningsförslag 4. 
 
 

 Beskrivning 4.5.4.1
 
I det här förslaget ställs en pall med gummiprodukter brevid en sexaxlig robot. Roboten 
förflyttar produkterna från pallen till tomma lådor som är placerade på ett rullband brevid. När 
en låda är korrekt paketerad flyttas den vidare och nästa låda stannar för att fyllas upp. 
 
Manuellt arbete för input och output behövs. Avsedd personal lastar på tomma lådor på 
transportbandet, ställer in en pall med produkter och tar hand om de lådorna som har 
paketerats. 
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 Processbeskrivning 4.5.4.2
 

1. Tomma lådor lagras upp på rullbandet. 
2. En sensor stannar tom låda vid robot. 
3. En pall med produkter som ska paketeras placeras brevid vid roboten. 
4. Robot förflyttar produkterna från pall till låda på transportbandet. 
5. Låda som är helt paketerad flyttas vidare och nästa tomma låda stannar vid roboten. 
6. Personal sköter manuellt arbete och lyfter av de paketerade lådor från transportbandet 

och laster dem på en EU-pall enligt pallmönster. 
 

 Investeringar och åtgärder 4.5.4.3
 
• Robot: En sexaxlig robot behövs för att förflytta produkterna 
• Verktyg: Till roboten ska det vara olika slags av verktyg som ska greppa tag i 

gummiprodukterna.  
• Rullband: Det behövs ett rullband som transporterar de tomma lådorna. 
• Sensor: Sensor ska stoppa de tomma lådorna vid roboten och transporterar vidare dem 

när roboten har paketerat klart. 
• Kamera: En kamera behövs för att läsa av hur produkterna ligger i pallen. 
• Skyddsstaket: För att öka säkerheten behöver paketeringscellen vara inhägnad av 

skyddsstaket. 
• Programmering: Programmering är nödvändigt för att roboten ska kunna hantera olika 

gummiprodukterna.  
• Montering: Komponenterna ska monteras och installeras i lokalen. 

 

 För och nackdelar 4.5.4.4
 
Fördelar:   
• Automatiserad 
• Smidigt underhåll 
• Kan vrida gummiprodukter 
• Finpaketera 

 
Nackdelar: 
• Långsamt arbete 

 
 
 

  



24 
 

 Lösningsförslag 5 4.5.5

 

 
 
Figur 12: Lösningsförslag 5. 
 

 Beskrivning 4.5.5.1
 
I det här förslaget använder man sig ut av samma sexaxliga robot som i förslag 3. Skillnaden 
är att i det här förslaget har man inget rullband för de tomma lådorna. Lådorna placeras istället 
direkt på en EU-pall med korrekt pallmönster. Personal kör in en pall med produkter samt en 
pall med tomma lådor. Roboten förflyttar och paketerar produkterna. 

 Processbeskrivning 4.5.5.2
 

1. Pall med produkter ställs in hos robot. 
2. Pall med tomma lådor ställs in hos robot. 
3. Robot förflyttar produkter från pall till pall 
4. Båda pallarna byts ut till nya. 

 

 Investeringar och åtgärder 4.5.5.3
 
• Robot: En sexaxlig robot behövs för att förflytta produkterna 
• Verktyg: Till roboten ska det vara olika slags av verktyg som ska greppa tag i 

gummiprodukterna.  
• Kamera: En kamera behövs för att läsa av hur produkterna ligger i pallen. 
• Skyddsstaket: För att öka säkerheten behöver paketeringscellen vara inhägnad av 

skyddsstaket. 
• Programmering: Programmering är nödvändigt för att roboten ska kunna hantera olika 

gummiprodukterna.  
• Montering: Komponenterna ska monteras och installeras i lokalen. 
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 För och nackdelar 4.5.5.4
 
Fördelar:   
• Automatiserad 
• Smidigt underhåll 
• Liten yta 
• Kan vrida gummiprodukter 
• Finpaketera 

 
Nackdelar: 
• Långsamt arbete 
 

 Lösningsförslag 6 4.5.6

 
 
Figur 13: Lösningsförslag 6. 
 

 Beskrivning 4.5.6.1
 
Det här förslaget har samma princip som förslag 5 där en sexaxlig robot paketerar 
gummiprodukterna direkt i lådor som ligger på en pall i rätt pallmönster. I den här lösningen 
transporteras produkterna fram till roboten via en bandtransportör. En sensor stannar 
transportören när gummiprodukterna når roboten. 
 
Val av hur produkterna kommer att lastas på bandet utgår vi ifrån tidigare produktförslag 1-3 
där förslagen ska utvärderas.  
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 Processbeskrivning 4.5.6.2
 

1. En pall med tomma lådor ställs in i robotcell. 
2. Produkterna lastas på bandtransportör. 
3. Sensor stannar produkterna vid robot. 
4. Robot förflyttar produkter från bandtransportör och paketerar i lådorna. 
5. Pallen med paketerade lådor flyttas ut. 

 Investeringar och åtgärder 4.5.6.3
 
• Robot: En sexaxlig robot behövs för att förflytta produkterna 
• Transportörband: Transportörens uppgift är att transportera gummiprodukter vidare till 

robotens räckvidd.  
• Sensor: Sensor ska stoppa produkterna vid roboten. 
• Verktyg: Till roboten ska det vara olika slags av verktyg som ska greppa tag i 

gummiprodukterna.  
• Kamera: En kamera behövs för att läsa av hur produkterna ligger på transportbandet. 
• Skyddsstaket: För att öka säkerheten behöver paketeringscellen vara inhägnad av 

skyddsstaket. 
• Programmering: Programmering är nödvändigt för att roboten ska kunna hantera olika 

gummiprodukterna.  
• Montering: Komponenterna ska monteras och installeras i lokalen. 

 För och nackdelar 4.5.6.4
 
Fördelar:   
• Automatiserad 
• Smidigt underhåll 
• Kan vrida gummiprodukter 
• Finpaketera 
 
Nackdelar: 
• Långsamt arbete 
• Uppläggning på bandtransportör 
• Behövs stor yta. 
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 Utvärdering av lösningsförslag 4.6
 
Urvalsmatriser på de olika lösnignsförslagen utfördes för att mäta vilket förslag som uppfyller 
kraven bäst dvs. det lösningsförslag som får högst summa i urvalsmatriserna. Tanken är att gå 
vidare och utveckla två olika koncept. Ett koncept med Flexpicker och det andra med en 
sexaxlig robot då de skiljer sig mot varandra och har olika egenskaper. Flexpicker är 
tidseffektiv men har en begränsad produkthantering medan en sexaxlig robot är långsammare 
men har mer flexibilitet genom att kunna vrida produkter. 
 
Lösningsförslag 1-3: Flexpicker. 
Lösningsförslag 3-6: Sexaxlig robot.  
 

 
Figur 14: Förklaring till urvalsmatriser. 

 Krav 4.6.1

 
 
Tabell 3: Urvalsmatris Krav. 
 

 Önskemål 4.6.2

 

 
 
Tabell 4: Urvalsmatris Önskemål. 

 

 Valt förslag 4.7
 
Enligt urvalsmatriserna är det produktförslag två och fem som uppfyller kraven och 
önskemålen mest och tillämpar även de viktigaste kraven enligt kriterieviktningen.  
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 Produktutkast: Produktförslag 2  4.8

 
Figur 15: Lösningsförslag 2 ”IRB 360 Flexpicker” 

 Komponenter 4.8.1

Här nedan listas de ingående komponenter till Lösningsförslag 2 ”Flexpicker” 
 
IRB 360 Flexpicker  
 

 
Figur 16: ABB IRB 360  
Källa: http://new.abb.com/products/robotics/sv/industrirobotar/irb-360 
 
Ovanstående bild visar en flexpicker robot från ABB som är en parallell robot. Flexpicker 
robot har till uppgift att flytta olika gummiprodukter från en transportörband till en låda. 
Roboten är liten och flexibel som klara av en vikt upp till 3kg. Det finns flera modeller av 
flexpicker IRB 360, för att roboten ska uppfylla kravspecifikation behövs det med längsta 
räckvidd. En tillbehör skall vara på flexpicker är True View består av en videokamera och 
bildanalyssystem  som känner av produkter som ligger på transportband. 
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Figur 17: ABB IRB 360 Flexpicker dimensioner. 
Källa: http://new.abb.com/products/robotics/sv/industrirobotar/irb-360/irb-360-data 
 
Bandtransportör 

 
Figur 18: Bandtransportör Easy Systems. 
Källa: http://www.easysystems.se/bandtransportorer/ 
 
Bilden ovan visar en bandtransportör från Easy Systems. Den har för uppgift att transportera 
olika gummiprodukter fram till flexpicker robot som sedan flyttas till lådor. Det finns olika 
modeller av bandtransportör för att det ska klara av kravspecifikation bandet ska vara driven 
med motor och skall ha en längd på 5000mm och bredd på 600mm.  
 
 

 
Figur 19: Bandtransportör dimensioner. 
Källa:http://www.easysystems.se/bandtransportorer/ 
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Rullbana 
 

 
Figur 20: Rullband Easy Systems 
Källa: http://www.easysystems.se/rullbanor/ 
 
 
Ovanstående bilden visar en driven rullbana som har arbetsuppgift att transportera lådor fram 
till en flexpicker robot. Rullbana skall ha längden på 5000mm, bredden 600mm och ska vara 
driven med hjälp av en motor. Bandet ska vara utrustad med sidostyrningar för att justera 
bredden på bandet.  
 
 
 

 
 
Figur 21: Rullband dimensioner. 
Källa: http://www.easysystems.se/rullbanor/ 
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Robotcell 
 

 
 
Figur 22: Robotcell från ABB 
Källa: http://new.abb.com/products/robotics/sv/industrirobotar/irb-360 
 
 
Robotcell håller upp flexpicker roboten och fungerar som en skydd för personalen under 
arbets gång. Cell har både fram och bak dörr för underlätta hantering av roboten vid behov.  
 
 
Robotstyrskåp 
 

 
 
Figur 23: ABB IRC5 Robortstyrskåp 
Källa: http://new.abb.com/products/robotics/controller) 
 
För att roboten ska fungera så måste det finnas ett robotstyrskåp som möjliggör robotens 
prestanda, noggrannhet, hastighet och cykeltid. Programmering kan synkroniseras med 
externa enheter.  
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Nödstopp 
 

 
Figur 24: Nödstopp 
Källa: http://www.abb.se/product/se/9AAC170172.aspx 
 
Ett nödstopp används för att vem som helst ska kunna stoppa en maskin vid maskinhaveri 
eller om en person är i fara.  
 

 Kostnadsskalkyl 4.8.2

Den totala investeringskostnaden för produktförslaget ställs upp i en kostnadskalkyl. Priserna 
är inte exakta utan ska betraktas som riktlinjer. Priset för programmeringen utelämnas då 
programmeringen kommer att ske internt hos National Gummi AB.  
 

 
 
Tabell 5: kostnadskalkyl för IRB 360 Flexpicker. 
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 Produktutkast: Lösningsförslag 5 4.9

 

Figur 25: Lösningsförslag 5 ”IRB 1600” 

 

 Komponenter 4.9.1

Här nedan listas de ingående komponenter till Lösningsförslag 5 ”IRB 1600” 
 
Sexaxlig robot  
 

 
Figur 26: ABB IRB 1600 - 6 / 1.45 
Källa: http://www.abb.se/product/seitp327/7e3f68d2bb3a6f93c125727a00568dd2.aspx 
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Den sexaxliga roboten kommer ifrån ABB AB. Modellen som valts ärIRB 1600 - 6 / 1.2. 
Roboten har som uppgift att förflytta produkterna mellan lådorna. Eftersom roboten enbart 
ska lyfta små komponenter valdes den versionen av IRB 1600 som kan lyfta max 6 kg. 
Roboten har en räckvidd är 1.45 m. 
 

 
Figur 27: Räckvidd för IRB 1600 - 6 / 1.45 
Källa:http://www.abb.se/product/seitp327/7e3f68d2bb3a6f93c125727a00568dd2.aspx?productLanguage=se&country=SE&
tabKey=2 
 

Skyddsstaket ca 11m  + grind  

 

 
 
Figur 28: ABB Quick-Guard. 
Källa: http://www.abb.se/product/seitp329/f2d20e642876a882c12579820034d6a0.aspx?productLanguage=se&country=SE 
 

ABB Quick-Guard, är ett mycket flexibelt staketsystem som är uppbyggt med ett fåtal 
komponenter såsom aluminiumprofiler, patenterade beslag, nätlåsningar, nät, PC-skivor eller 
bullerskydd. 
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Robotstyrskåp 
 

 
Figur 29: ABB IRC5 
Källa: http://new.abb.com/products/robotics/controllers/irc5 
 
För att roboten ska fungera så måste det finnas ett robotstyrskåp som möjliggör robotens 
prestanda, noggranhet, hastighet och cykeltid. Programmering kan synkroniseras med externa 
enheter. 
 
Nödstopp 

 

 
Figur 30: Nödstopp 
Källa: http://www.abb.se/product/se/9AAC170172.aspx 
 
Ett nödstopp används för att vem som helst ska kunna stoppa en maskin vid maskinhaveri 
eller om en person är i fara.  
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 Kostnadsskalkyl  4.9.2

Den totala investeringskostnaden för produktförslaget ställs upp i en kostnadskalkyl. Priserna 
är inte exakta utan ska betraktas som riktlinjer. Priset för programmeringen utelämnas då 
programmeringen kommer att ske internt hos National Gummi AB.  
 

 
 
Tabell 6: kostnadskalkyl för IRB 1600.  
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5 Slutsatser 
I det här kapitel besvarar frågor som ställde upp i kapitel ett samt finns det en diskussion 
kring resultat och rekommendation till fortsätt arbete. 
 

 Diskussion  5.1
 
Syfte med examensarbete var att sänka hanteringkostnader för paketeringsprocessen genom 
att hitta ett effektivare packningsarbete och kunna minska det manuella arbetet vid 
packningen. Resultatet blev två olika konceptlösningar som har uppfyllt önskat krav. 
Robotcellen kan utföra paketeringen istället för ha extra personalen som utför arbetet 
manuellt. 
 
I början av projektet dyk upp några frågeställningar som var “Hur ska gummidetaljer 
pakteras?”, “Hur kommer gummidetaljer på bandet?”. Dessa frågeställningar har man gått 
igenom under projektets gång och lösningar för dessa frågeställningar har man föreställt och 
diskuterat för. 
För att börja med projektet såg författarna till att förstå hela paketringsprocessen genom att 
lägga stor vikt vid en nulägesanalys för att få med hela den befintliga processen i den 
slutgiltiga lösningen. Det fanns olika storlekar på lådor som man skulle ta hänsyn till och 
National Gummi AB tillverkar cirka hundra olika gummidetaljer som utger ett problem då 
lösningen måste kunna hantera olika former på gummiprodukterna. Genom att automatisera 
eller halvautomtisera paketering med hjälp av en robot minskar antalet personaltimmar vid 
paketeringen då endast en behöver styra maskinen som paketerar mot tidigare flertal personal 
som paketerade manuellet.  
Under projektets gång fick författarna en frågeställning som var vilka gummiprodukter 
kommer paketeras då det finns både finpaketerat eller utan ordning. För att lösa detta fick ta 
fram två koncept lösningar där företaget väljer själv vilken passar bäst. Det första lösningen 
har en Flexpicker robot som utför arbete i enbart i ett läge och är tidseffektiv medans den 
andra lösningen har sexaxlig robot som kan vrida olika gummidetaljer men är långsammare 
än Flexpicker.  
I slutet valdes komponenter till de två konceptlösningarna och en kostnadskalkyl utfördes för 
att se vilket koncept som hade lägst investeringskostnad. På grund av att projektet var 
avgränsat för programmering räknades inte heller kostnaden med för detta då det anses vara 
ett fortsatt arbete som ska ske efter konceptstadiet. Programmeringen för de båda 
lösningsförslagen skiljer sig och det kommer därför va svårt att i dagsläget bestämma vilket 
förslag som kommer vara billigast. 
 

 
Projektet har varit givande genom att ha använt flera metoder och kunskaper som har använts 
tidigare under studierna. Det har även varit lärorikt då nya ämnen har introducerats och givit 
nya erfarenheter. De båda konceptlösningarna anses båda uppfylla problemdefinitionen. 
Lösningsförslaget med den sexaxliga roboten tros komma vara mest lämplig då den kan klara 
av att paketera störst andel av företagets gummiprodukter. 
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 Arbetsgången 5.2
 
Metodiken som ansågs vara fungerande i detta examensarbete resulterade i sju faser. Under 
arbetsgången har alla faser följts och fungerat bra för att nå ett resultat. National Gummi AB 
har varit samarbetsvilliga under hela arbetets gång. Det var viktigt så att författarna kunde 
besöka företaget och utföra delar av projektet där. 
 

 Förslag till fortsatt arbete 5.3
 
Resultatet som tagits fram under projektet är lösningsförslag som är på konceptnivå. Ett 
fortsatt arbete är att analysera och göra en bedömning för vilka av de hundra olika produkter 
som oftast är i produktion. För att sedan kunna välja ett passande förslag. Där efter ska 
programmering utföras för varje enskild produkt.  
 

6 Kritisk granskning 
 

 Kritisk granskning med avseende på hållbar utveckling 6.1
 
Hållbar utveckling är ett begrepp som omfattar en mängd olika områden som ekologisk 
hållbarhet, Social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet där alla har gemensamt för att vara 
försvarsbart på lång sikt. För att förklara vad som menas med lång sikt citieras ett citat som 
ofta används vid definitionen av begreppet hållbar utveckling.11  Citatet kommer från artikeln 
“Vår gemensamma framtid” som publicerades år 1987 av Bruntlandskommisionen.  
 
“Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 
 
Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och är viktigt att ta hänsyn till för att 
klimatsystemen inte ska påvärkas. Examensarbetet har resulterat i framtagningen av en 
maskin och författarna valde komponenter som inte påverkar miljön mer negativt än 
nödvändigt. Till exempel när en robot skulle väljas som komponent valdes ingen robot som 
ansågs vara mer energiförbrukande än vad som behövs. 
 

  

                                                 
11 Hållbar-utveckling – KTH 
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 Kritisk granskning med avseende på arbetsmiljö 6.2
 
Arbetsmiljö är förhållandet mellan arbetare och deras arbetsplats. Det är viktigt för företag att 
tänka på hur arbetsmiljön är på företaget så att deras anställda trivs och inte riskerar att skada 
sig eller utsättas för dåliga ergonomiska förutsättningar som kan ge skador på längre sikt. Ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete ska enligt arbetsmiljölagen12 ske löpande under tiden företaget 
är i bedrift. 
 
Eftersom att resultatet i det här examensarbetet har minst en rörlig del som drivs av en eller 
flera energikällor anses det som en maskin. Risker med maskiner finns alltid och det är viktigt 
att både tillverkare och användare tar hänsyn och bedömer dessa. 
Det är först tillverkarens ansvar att identifiera och bedöma riskerna som är aktuella för 
maskinen. Exempel på risker kan vara ergonomiska risker, klämrisker eller risker som uppstår 
när en maskin byggs ihop till en maskinlinje.13 
 
För att göra en bedömning och förebygga eventuella risker har författarna utfört en 
Feleffektanalys (FMEA) på de båda konceptlösningarna. Se Bilaga 1. 
 
 

 

 

 

  

                                                 
12 Arbetsmiljölagen 
 
13 Maskiner - Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 1 - Feleffektsanalys (FMEA)  

 
 
 
IRB 360 Flexpicker 
 

 
 
 
IRB 1600 
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Bilaga 2 – Lösningsförslag 2 ”IRB 360 Flexpicker” 
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Bilaga 3 – Vybild Lösningsförslag 2 ”IRB 360 Flexpicker” 
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Bilaga 4 – Lösningsförslag 5 ”IRB 1600” 
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Bilaga 5 – Gantt-schema 
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